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מקור הגזע
החוף הדרומי של סין

בעיר דה -לט
מחוז גואנגדונג

FCI תיעוד ב
שייך לקבוצה מס.2 :

 פינצ'ר, שנאוצר, דמויי דוגה
וכלבי הרים שויצריים



היסטוריה

הגזע הוגדר כנכחד במשך מאות שנים עד שהתגלה מחדש בסין
ככל הנראה בזכות מגדל כלבים אשר אהב את הגזע ושימר אותו. 

סוברים כי הוא תוצר של הכלאה בין כלבי מסטיף לכלבים נורדיים.
שאר- פיי בסינית: מגע חול, הודות למגע העור והפרווה הקצרה

של הכלב.
 



מבנה הגוף
הכלב בגודל בינוני.

בעל מבנה גוף מרובע וראש רחב.
סימן ההיכר הבולט ביותר הינם כפלי

העור אשר נראים אצל הכלב עם לידתו.
מבנה העור הינו הגורם העיקרי לבעיות

הבריאות של הכלב.
פרווה: משני סוגים- מברשת וסוס-

קצרה וגסה ופחות נעימה למגע, ופרווה
ארוכה יותר (כפולה).



גובה הזכר: 47-50 ס"מ
ובמשקל 25-30 ק"ג.

 
גובה הנקבה: 45-47 ס"מ 

ובמשקל 22-25 ק"ג.
 

תוחלת חיים: 8-12 שנים
 

קיים תת גזע - מיני-פי
המגיע לעד 20 ק"ג ועד

45 ס"מ 
 

מימדים
ותוחלת חיים

צבעים
צבע אופייני: 

שחור, חום, קרם, אדום
משמש, כחול ופלטינה.

שימושים
שעשועים, לוויה, 

אכילה (בסין)
 

כלב שאינו אוהב
להתייחס לזרים ויש

המשתמשים בו ככלב
התראה.



אופי 
כלב בעל מזג טוב ונח לבני ביתו (מומלץ לגדל מגיל מאוד צעיר).

אינטיליגנטי ועדין שקשה להוציא משלוותו.
נחשב כחשדן כלפי זרים ועלול להיות אגרסיבי כלפיהם.

לא אוהב מים.



נטייה להתפתחות טפיל השערה דמודקס (קרדית) ויצירת קרחות בעיקר בכפלים
ובמקומות הפחות מאווררים.

חסר פעילות בבלותת התריס - יכול להוביל לאובדם שיער והשמנת יתר, מחליש מערכת
חיסונית (משוער אצל אחד מכל חמישה) 

דלקות עור - נטייה לדלקות כתוצאה מגדילת השערה כלפי פנים.
דלקות אזניים מרובות - עקב מבנה העור בעל הכפלים גם במבנה האוזן.

קדחת שאר-פיי: מחלה גנטית (גן רצסיבי) הנראת כחום גבוהה בן יומיים וגורם לכשל
כלייתי אצל אחד מכל עשרה כלבים.

שקיעת העין - כתוצאה מכפלים הלוחצים על העין ויכולים לגרום לעיוורון (פתיר בניתוח
הורדת כפלים בגיל צעיר).

כלב הצורך השקעה רבה, הוצאות גבוהות ופגישות רבות אצל וטרינר!

בריאות



מצריך חשיפה מגיל צעיר לסביבה.
ללא אילוף מקצועי מגיל צעיר - עלול להפוך לכלב אגרסיבי ולא נעים

לזרים ובעלי חיים אחרים.
משתעמם במהירות מאילוף- זקוק לגירויים רבים יותר מכלבים אחרים.

אינו מומלץ ככלב טיפולי!

אילוף וחינוך



מעניין לדעת
בעת שלטון הקיסר הסיני מאו דזה-דונג

פותחה תכנית השמדה של חיות בית לחיסכון
- כלב זה כמעט ונכחד, נחשב כנכחד עד

שנתגלה שוב בחוף הדרומי של סין.
החזקת בעלי חיים בסיו נחשבה לא חוקית

עד שנת 1972.
הגזע שרד כנראה בעקבות גידולו לצורך
אכילה בסין - כיום כמעט ולא נאכל אלא

קיים כחיית מחמד.
 



כלב המצריך מאמץ רב ואנרגיה בגידולו.
דורש טיפול וטרינרי יותר מהרגיל.

ללא גידול מגיל קטן ואילוף נכון הכלב יגדל ככלב
אגרסיבי כלפי זרים.

בעל הכלב צריך לקחת בחשבון את מכלול הדברים
לרבות הוצאות כלכליות גבוהות בגידולו.

 




